
 
 
 
 
 
Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille 

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies 

EK:n vaalitavoitteet hallituskaudelle 2015‒2019 



Vauhtia vientiin 
 
 
 

 Viennin arvo on yhä 20 % pienempi kuin 
vuonna 2008 

 Kilpailukyky heikentynyt selvästi 
 Vienti harvojen yritysten varassa: sadan 

suurimman vientiyrityksen osuus on 68 % 
 
Kilpailukyvyn parantaminen 
edellyttää äärimaltillisia 
palkkasopimuksia 
 
Yritysten kustannuksia on 
leikattava mm. energiassa ja 
logistiikassa 
 
Suomi on nostettava osaamisen ja 
teknologian kärkeen 



Voimaa kotimarkkinoille 
 Kuluttajien ostovoimaa on leikattu verojen 

ja maksujen korotuksin yli 4 miljardilla 
eurolla päättyvän hallituskauden aikana 
 

 Työllisyyden kasvu taittunut myös monilla 
palvelualoilla 

 
 
Ostovoimaa tulee parantaa työn 
verotusta keventämällä ja 
kannustinloukkuja purkamalla 
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EK:n vaalitavoitteet hallituskaudelle 2015‒2019 



Vain kilpailukyky tuottaa 
työtä ja hyvinvointia 

Työn tekeminen ja teettäminen aina 
kannattavaksi, irti kannustinloukuista 
 
Valtiksi joustavat ja häiriöttömät 
työmarkkinat 
 
Energia- ja logistiikkakustannuksia 
tulee keventää  
 
Keskeisiä väyliä ei saa päästää 
rapistumaan 

 
Investointiympäristö ennustettavaksi 

 
Viennin rahoitus kuntoon, satsaukset 
pk-yritysten kansainvälistymiseen 
 



Esimerkki 1: yksin asuva työtön*  
saa työtarjouksen 2 000 € / kk 
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Bruttopalkka

Käytettävissä olevan
tulon kasvu verojen ja
asumistuen jälkeen

Nettotulojen kasvu 329 €  
=> veroihin ja asumistuen 

laskuun lähes 84 % 
bruttopalkasta 

* Jäänyt työttömäksi 2 000 €/kk palkalta, saa ansiopäivärahaa 1 249 €. Asuu Helsingissä 
35-neliöisessä yksiössä, jonka vuokra 533 €/kk (Itä- ja Pohjois-Helsingin 
keskineliövuokra) 



Lähde: 

Esimerkki 2: yksinhuoltaja* saa palkankorotuksen  
1 500 eurosta 2 000 euroon 
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Bruttopalkan kasvu

Käytettävissä olevan tulon
kasvu verojen, asumistuen ja
päivähoitomaksujen jälkeen

Nettotulojen kasvu 25 €  
⇒veroihin, asumistuen laskuun ja 

päivähoitomaksun nousuun  
95 % bruttopalkan 

korotuksesta 

* Yksi 3-vuotias lapsi, asuu Vantaalla 55-neliöisessä kaksiossa, 
jonka vuokra 739 €/kk (Vantaan keskineliövuokra) 



Lähde: 

Esimerkki 3: perheessä toinen vanhemmista 
työllistyy kotihoidontuelta 1 500 €/kk palkalle* 

Verohallinto, KELA 
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Bruttopalkka

Käytettävissä olevan tulon kasvu
verojen, asumistuen ja
päivähoitomaksun jälkeen

Nettotulojen kasvu 134 €  
=> veroihin, asumistuen 

laskuun ja päivähoitomaksuun 
91 % bruttopalkasta 

* 2- ja 5-vuotiaat lapset. Toisen puolison palkka 2 500 €. Asuvat Espoossa vuokralla 90-
neliöisessä asunnossa, jonka vuokra 1 092 € (Espoon isojen asuntojen 
keskineliövuokra) 



Osaamisella kiinni 
uusiin mahdollisuuksiin 

Digitaalisuus, cleantech ja biotalous ovat 
suuria mahdollisuuksia 
  
Suomen päästävä takaisin kärkijoukkoon 
digitaalisuuden hyödyntämisessä 
 
Innovaatiorahoitusta tulee lisätä ja turvata 
vahva koulutus kaikissa oloissa 
 
Käynnistetään digikoulu-ohjelma 

 
Lisätään työperäistä maahanmuuttoa 

 
Luodaan opiskelijoille kannusteet 
valmistua määräajassa 
 
1 % julkissektorin hankinnoista uusiin 
innovatiivisiin hankkeisiin (300 miljoonaa) 
 
Yliopistoille kasvua tukevat tulosmittarit 



Kannustavalla verotuksella 
työtä ja yrittäjyyttä 

Kevennetään työn verotusta 3‒4 
miljardilla eurolla vaalikauden aikana  
 
EK:n veromalli toisi keskituloiselle 130 €  
enemmän käteen kuukaudessa 
 
 Ruotsissa keskituloiselle jää nyt yli 200 €  

enemmän käteen / kk 
 Keskituloisen verotus olisi EK:n 

esittämän uudistuksen jälkeenkin 
kireämpää kuin Ruotsissa 

 
Tuetaan yritysten jatkuvuutta alentamalla 
perintö- ja lahjaverotusta 
 
Palautetaan verotuksen ennustettavuus 
  



Vähemmän mutta 
parempaa sääntelyä 

Sitoudutaan kunnianhimoiseen 
tavoitteeseen sääntelyn 
vähentämisessä 
  
Pistetään vauhtia investointien 
luvitukseen ‒ jonoissa happanee yli 
3 miljardin arvosta investointeja 
  
Viedään reilu kilpailu julkiseen 
palvelutuotantoon 
 
Luodaan vahvat ja monipuoliset 
pääomamarkkinat. Ei enää lisää 
sääntelyä. 



Julkinen sektori pelastettava 
kestämättömältä kehitykseltä 

Vuosityöaikaa tulisi pidentää vastaamaan 
yksityisen sektorin tilannetta 
  
Digipalveluja kehittämällä voidaan 
säästää ja parantaa palveluja 
 
Säädetään laki, joka kieltää julkista 
toimijaa kysymästä samaa asiaa kahteen 
kertaan → tietokannat saadaan 
keskustelemaan 

 
Sotessa ratkaisevaa on parhaiden 
käytäntöjen leviäminen  → Aalto-
yliopiston mukaan säästö jopa 1,3‒1,8 
Mrd. € vuositasolla 

 
Kestävyysvaje tulee kuroa umpeen 
säästöillä ja uskottavilla rakenne-
uudistuksilla 
  



Miten kestävyysvaje 
ratkaistaan v. 2030 mennessä? 

Työtä lisäämällä kurotaan puolet 
kestävyysvajeesta  
 

     = Työllisyysaste Ruotsin tasolle 
  

 Työn verotuksen keventäminen ja etuuksien 
muutokset 

 Työmarkkinoiden laajat uudistukset  
 

Julkisten palvelujen paisuminen pitää 
lopettaa ja kustannuskuria jatkaa  
 
Tarvitaan tuottavuustalkoot: toimiva 
sote, reilu kilpailu, digitalisaatio 



EK:n ehdotukset valtion talousarvioon 

. . 
Lisäksi EK ehdottaa painotuksen siirtoja tiettyjen menokokonaisuuksien sisällä ilman lisärahoituksen tarvetta. 
Esimerkiksi kehitysyhteistyömäärärahat tulisi painottaa siten, että Finnfundia pääomitetaan vaalikauden 
aikana yhteensä 160 miljoonalla eurolla. 
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Yhteenveto: 
Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille 



Kiitos 
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